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SIMPEL SWITCHEN IN DE PEEL 
tussen zorg en werk, én vice versa 

 
 
2023 is voor Stichting De Keertwending en haar 
publieke, maatschappelijke en private partners hét 
jaar om samen te blijven ontdekken wat werkt voor 
mensen die hun levens- en hun werkgeluk niet in de 
weg willen laten staan door hun beperking. 
Bijvoorbeeld mensen die vanuit dagbesteding hun 
talenten willen doorontwikkelen en stapjes naar 
werk willen uitproberen. En dat ook daadwerkelijk 
durven in een veilige omgeving met een vangnet. 
Mee kunnen blijven doen op de best passende plek. 
Dus óók als het leven even tegenzit. Dat is Simpel 
Switchen in De Peel. 
 
De stichting kan voortvarend aan de slag met de 
doorontwikkeling op inhoud. Het landelijke 
programma “Stap voor Stap: van dagbesteding naar 
werk” van Instituut Gak ondersteunt de stichting in 
2023 en 2024 om de individuele ontwikkeltrajecten 
van de deelnemers in kaart te brengen. Want, wat 
bevordert iemands maatwerkroute nu echt en wat 
zijn barrières die we kunnen opheffen? Samen 
durven we te kiezen voor doelmatige aanpak, 
gebruiken we de systemen van zorg en participatie 
die steunen (en niet leiden) én stellen we de 
leefwereld centraal. 
 
2023 wordt een jaar met waardevolle lessen en inzichten die De Keertwending en haar partners, andere 
regio’s, beleidsmakers én vooral de mensen voor wie het doen, verder kunnen brengen. Benieuwd naar 
Stichting De Keertwending? Kijk dan op www.dekeertwending.nl of neem contact op met Ivonne 
Couwenberg, 06-51965473 | ivonne@dekeertwending.nl  
 

 
 
Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële 
ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Meer informatie is te vinden op www.instituutgak.nl 
 

 
 

 

“Ik ben Sam, 22 jaar en woon bij mijn ouders in De 
Peel. Ik heb in 2018 een auto ongeluk gehad, 
waardoor ik in coma ben geraakt. Door het 
ongeluk heb ik hersenletsel opgelopen. Doordat er 
aan de buitenkant niets aan me te zien is, merk ik 
dat ik vaak overschat wordt door anderen. Via de 
Wmo ben ik bij een dagbesteding terecht gekomen 
om zo te ontdekken wat ik leuk vind en wat er wel 
en niet haalbaar is. Ik merkte dat dit erg goed 
gaat, maar ik wil graag verder.  
 
Vanuit de dagbesteding en het UWV ben ik in 
contact gekomen met De Keertwending. Zij bieden 
mij een omgeving waar ik ontdek wat ik qua werk 
fysiek en mentaal aan kan en wat ik leuk vind. 
Hierdoor werk ik nu een aantal uurtjes per week bij 
een mediabedrijf met op de achtergrond altijd een 
begeleider waar ik op terug kan vallen en die naast 
mij staat. Ik weet nu nog niet wat mentaal en fysiek 
haalbaar is. Daarom biedt een vangnet mij een 
veilig gevoel: ik kan zonder ‘gedoe’ switchen van 
zorg naar werk én andersom.” 
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